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“Não há exagero na afirmação de que a 
vida contemporânea se desenvolve sobre o 
alicerce da informática: centenas das mais 
importantes atividades relacionadas com o 
nosso cotidiano seriam absolutamente 
impossíveis,não fossem o concurso do 
computador eletrônico.” (VELLOSO)  



Internet 

    A internet pode ser vista como uma rede eletrônica 
de comunicação mundial. Nela é possível interligar 
computadores de todos os tipos e tamanhos, 
operados em todas as partes do mundo. 

 



Internet 

• O que conhecemos por WWW (World Wide Web), ou 
simplesmente Web, é uma das mais importantes fontes 
de divulgação e de consulta sobre as informações por ela 
disponibilizadas. Essas informações podem ser 
recuperadas sob a forma de textos, fotos, desenhos, 
gráficos, vídeos e sons. 

 

• Cada lugar no ambiente web da internet, versando sobre 
pessoas ou empresas, é denominado website ou site. 
Cada site tem um endereço eletrônico virtual particular, 
denominado URL – Uniform Resource Location. 

 



Internet 

• Navegar na internet significa percorrer páginas de um 
mesmo site ou de vários sites, através de links 
sucessivos. 

 

• O portal é um site ou página que se usa como ponto de 
partida em uma navegação. 

 

• No campo endereço do cabeçalho de uma página, tem-se 
o acesso imediato daquela página. 



Navegadores 

• Para utilizarmos os recursos disponíveis, 
necessitamos de um software que possibilite a busca 
adequada a cada demanda, para isso, temos o 
navegador.  

 

• Um navegador é um programa de computador que 
habilita os usuários a interagirem com documentos 
virtuais da internet, também conhecidos como páginas 
Web. Ele é a principal porta de entrada para a internet. 



Navegadores 

• Os navegadores mais utilizados do mundo 
são: Internet Explorer, Chrome e Firefox.  

 

• O Chrome atualmente vem sendo o líder. 



Chrome 

O Chrome foi criado pelo Google em 2008. É 
um navegador com muita velocidade, tanto na 
navegação quanto nos processos do dia a 
dia:trocar de aba, abrir uma nova. É um 
navegador ideal para usar os serviços do 
Google. 



Acesso à Internet: 

• Dispositivos móveis: aparelhos portáteis que 
proporcionam acesso a internet por meio de redes 
wireless (wi-fi) ou pacotes de dados adquiridos nas  
operadoras de telefonia (3G/4G).  

Ex:  

• Notebook; 

• Tablet; 

• Smartphone.  



Atividades: 

• Acessar o Blog: 
https://internautis.wordpress.com/  

 

• Escolher fotos para o Blog Internautis  

 

• Responder questionário no Blog Internautis  

https://internautis.wordpress.com/
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  Muito Obrigado! 
 

 


